
 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Otwarte Drzwi”
 al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań

Poznań, dn. …………………………

Kontrakt zawierany z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka / nastolatka
uczęszczającego na terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną /

psychoterapię / integrację sensoryczną / 
rehabilitacje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte

Drzwi”, zwanej dalej Poradnią

1. Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się do systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach /
terapii / psychoterapii / rehabilitacji / logopedii / integracji sensorycznej.

2. Terapeuci  /  specjaliści  prowadzący  zajęcia  /  terapię  z  dzieckiem  odpowiadają  za  dziecko  
w trakcie trwania zajęć / sesji. Personel poradni nie ponosi odpowiedzialności za dziecko przed
zajęciami i po zajęciach w momencie oczekiwania na zajęcia lub oczekiwania przez dziecko  na
rodziców po zajęciach.   

3. Zajęcia / terapia / psychoterapia / rehabilitacja / logopedia / integracja sensoryczna odbywają
się w oparciu o metody i techniki  pracy z dzieckiem zgodne z zasadami oraz najnowszą wiedzą w
dziedzinie rozwoju dziecka i terapii dziecka. 

4. Zajęcia / terapia / psychoterapia / rehabilitacja / logopedia / integracja sensoryczna prowadzone
są  przez  specjalistów  (psychologów,  socjoterapeutów,  psychoterapeutów,  logopedów,
neurologopedów,  terapeutów  Integracji  Sensorycznej,  fizjoterapeutów,  terapeutów  metody
NDT Bobath) posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane do prowadzenia terapii / zajęć
daną metodą lub techniką. 

5. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu.  

6. Przerwy w terapii obejmują dni świąteczne i na zgłaszaną wcześniej prośbę rodziców okresy ferii
letnich i zimowych. 

7. Rozwiązanie umowy przez Rodzica / Opiekuna w trakcie trwania terapii, bez względu na jej
przyczynę, będzie skuteczne pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia i zachowania
dwutygodniowego wypowiedzenia. 

8. Wypowiedzenie umowy bez zachowania formy  pisemnej nie jest uważane za zerwanie umowy 
i daje prawo do egzekwowania opłat.

9. Koszt jednorazowych zajęć / terapii / psychoterapii / rehabilitacji / logopedii wynosi 120 zł.

10. Płatności  można  dokonywać  w  trackie  zajęć  w  recepcji,  u  danego  specjalisty  lub  na  konto
poradni: Credit Agricole nr 86 1940 1076 3172 1734 0000 0000. 

11. Zajęcia należy odwoływać z 1 – dniowym wyprzedzeniem, bez obowiązku zapłaty. 

12. Za zajęcia odwołane w dniu zajęć należy się opłata w wysokości 75 zł, natomiast za zajęcia
nieodwołane opłata wynosi 120 zł. 

13. Zajęcia można odwołać telefonicznie lub sms, informując recepcję lub specjalistę prowadzącego
zajęcia. Numer telefonu recepcji 732 710 424. 
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14. Trzykrotne nieuzasadniona lub niezgłoszona w terminie nieobecność dziecka może skutkować
wykreśleniem dziecka  z  zajęć  /  terapii  /  psychoterapii  /  rehabilitacji  /  logopedii  /  integracji
sensorycznej. 

15. Nie  uregulowanie  należności  w  terminie,  uprawnia  Niepubliczną  Poradnie  Psychologiczno-
Pedagogiczną „Otwarte Drzwi” do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym,  
z dniem doręczenia przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną „Otwarte Drzwi”
stosownego  oświadczenia  (listownie  lub  drogą  mailową).  W  takim  przypadku  Rodzice
zobowiązani są do pokrycia należności za zajęcia przeprowadzone a nieopłacone. 

16. Wszelkie kwestie sporne, wątpliwości bądź niejasności należy wyjaśniać z p. Pawłem Górnym.

17. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy
kodeksu cywilnego.

18. W  przypadku  sporu,  właściwy  jest  sąd  dla  siedziby  Niepublicznej  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogiczną „Otwarte Drzwi”.

19. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

Data i podpis osoby reprezentującej Poradnię                     Data i podpis rodzica / opiekuna
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